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 2مرفقات البند رقم 

ض لعض��ة ي تبدأ و للدورة القادمة  مراجعةلجنة ال الس�ي الذات�ة للمرشحني
اليت

ي  3ولمدة  م2021 د�سم�ب  10من 
 م2024د�سم�ب  09سنوات تنت�ي �ض

 



 ) 1نموذج رقم ( - الس��ة الذاتية

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح )أ

 الر�ا�� االسم محمد بن فرج بن ع�� الكنا�ي 

 ا�جنسية سعودي امليالد  تار�خ �جري  1396رجب  15

 املر�ح  للعضو العلمية املؤهالت )ب

 م املؤهل  التخصص تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل  اسم ا�جهة املناحة 

 تحلیل مالي  CFA 2010معھد 
 محلل مالي معتمد 

  CFA Charterholder  
1 

 2 دكتوراه الیةم 2006 جامعة والیة اكالھوما 

 3 ماجستیر الیةم 2001 جامعة كولورادو

فھد للبترول  جامعة الملك 
 والمعادن

 4 بكالوریوس مالیة 1998

 املر�ح  للعضو العملية ا�خ��ات )ج

 الف��ة  ا�خ��ةمجاالت 

 م09/2018منذ  (المؤسس والرئیس التنفیذي)  V Consortiumحلفاء التنمیة    
أوقاف جامعة الملك فھد (نائب الرئیس التنفیذي، المشرف العام على االستثمار)     

 م 08/2018م وحتى 04/2011منذ  

    )المالیة، عمید كلیة اإلدارةالمساعد، رئیس قسم أستاذ المالیة معید، ( فھد جامعة الملك 
 م08/2018م حتى 11/1997منذ  

  أخرى  شركة أي  أو  )مدرجة غ�� أو مدرجة ( أخرى  مساهمة شر�ات  إدارات مجالس �� ا�حالية العضو�ة )د
ً
 م��ا  املنبثقة ال�جان أو القانو�ي ش�لها �ان أيا

 الش�ل 

 للشركة  القانو�ي
 ال�جان  عضو�ة

 العضو�ة طبيعة

 بصفتھ(

 عن ممثل ال�خصية،

 )اعتبار�ة �خصية

 العضو�ة صفة

 غ��  تنفيذي،(

 )مستقل تنفيذي،

 النشاط

 الرئيس 
 م الشركة اسم

 لجنة المراجعة عضو  مقفلة مساھمة  
ممثل عن شخصیة 

 اعتباریة 
غیر  –  إدارة مجلس عضو

 تنفیذي 
األبحاث  
 والتطویر

 1 وادي الظھران للتقنیة القابضةشركة 

 مقفلة مساھمة  
االئتمان لجنة رئیس 

 والمخاطر 
 شخصیة عن ممثل

 اعتباریة 
  غیر -عضو مجلس إدارة 

 تنفیذي 
إعادة التمویل 

 العقاري 
 2 العقاري  التمویل إلعادة السعودیة  لشركةا

 شخصیة لترشیحات لجنة ا رئیس  مدرجة مساھمة  
  - إدارة مجلس عضو

 مستقل 
 3 البنك العربي الوطني البنوك

 شخصیة المراجعة  لجنة رئیس مساھمة مدرجة 
  - إدارة مجلس عضو

 مستقل 
 4 شركة األھلي للتكافل   التأمین

 شخصیة عن ممثل  مساھمھ مقفلة 
 اعتباریة 

غیر  -رئیس مجلس اإلدارة 
 تنفیذي 

خدمات  
 االعمال

 5 شركة وادي الظھران لخدمات االعمال

 المراجعة  لجنة عضو مقفلة   مساھمھ
 شخصیة عن ممثل

 اعتباریة 
  غیر - إدارة مجلس عضو

 تنفیذي 
تطویر 
 عقاري

 6 شركة مجمع واحة االعمال 

 شخصیة رئیس اللجنة التنفیذیة  مساھمھ مقفلھ 
-  اإلدارة  مجلس رئیس

 مستقل 
إدارة  
 الثروات 

 7 شركة الصكوك الوطنیة

 �خصية رئيس �جنة املراجعة  مساهمة مدرجة
 -عضو مجلس إدارة 

 مستقل 
 8 للر�اضةشركة �جام  ا�خدمات 

 



 ) 1نموذج رقم (  - الس��ة الذاتية 

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  )أ

 الر�ا��  االسم عبدالعز�ز عبدهللا محمد ا�حيدري 

 ا�جنسية  سعودي  امليالد تار�خ 13/08/1980

 املر�ح  للعضو العلمية املؤهالت )ب

 م  املؤهل  التخصص  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل  اسم ا�جهة املناحة 

 1   بكالوریوس محاسبة 2001 سعود الملك جامعة

 2   ماجستیر محاسبة 2012 سعود الملك جامعة

 3   ماجستیر المعلومات  تقنیة 2016 كالیفورنیا  جامعة

الھیئة السعودیة للمحاسبین 
 القانونیین

شھادة المحاسب   2007
 (SOCPA)القانوني 

 4 شھادة مھنیة 

شھادة المراجع  2011 الداخلیین جمعیة المراجعین 
  (CIA)الداخلي

 5 شھادة مھنیة 

 املر�ح  للعضو  العملية ا�خ��ات )ج

 الف��ة مجاالت ا�خ��ة

 االن حتى - 2017   الداخلیة المراجعة رئیس
 2017-2012 مدیر المراجعة الداخلیة 

 2012 - 2008 مراجع داخلي 
 2007-2003 محاسب أول

 2002-2001  محاسب

  أخرى  شركة أي أو  )مدرجة غ��  أو مدرجة( أخرى  مساهمة شر�ات إدارات مجالس  �� ا�حالية العضو�ة )د
ً
 م��ا  املنبثقة ال�جان أو القانو�ي ش�لها �ان أيا

 الش�ل 

 للشركة  القانو�ي

 عضو�ة

 ال�جان

 العضو�ة طبيعة

 بصفتھ(

 عن  ممثل ال�خصية،

 )اعتبار�ة �خصية

 العضو�ة صفة

 غ��  تنفيذي،(

 )مستقل تنفيذي،

 م  الشركة اسم الرئيس  النشاط

 مسؤولیة ذات
 محدودة

 لجنة رئیس
 المراجعة 

 الخدمات مستقل  الشخصیة  بصفتھ
 اللوجستیة

 1 اللوجستیة ماسك شركة

 مساھمة
 مدرجة

  لجنة عضو
 المراجعة 

 2 لجام  شركة الریاضیة  األندیة مستقل  الشخصیة  بصفتھ

 مساھمة
 مدرجة

  لجنة عضو
 المراجعة 

 3 مھارة  شركة البشریة  الموارد مستقل  الشخصیة  بصفتھ

 غیر مساھمة
 مدرجة

  لجنة عضو
 المراجعة 

 لتقنیة السعودیة الشركة المعلومات  تقنیة مستقل  الشخصیة  بصفتھ
 المعلومات 

4 

غیر   مساھمة
 مدرجة

  لجنة عضو
 المراجعة 

التمویل   مستقل  الشخصیة  بصفتھ
 واالستثمار

 5 الصكوك الوطنیة شركة

 غیر مساھمة
 مدرجة

  لجنة عضو
 المراجعة 

التمویل   مستقل  الشخصیة  بصفتھ
 واالستثمار

 6 شركة سدو المالیة 

 



 ) 1نموذج رقم (  - الس��ة الذاتية 

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  )أ

 الر�ا��  االسم  وسام بن حس�ن محمد الفر��� 

 ا�جنسية  سعودي  امليالد تار�خ هـ  14/01/1400

 املر�ح  للعضو العلمية املؤهالت )ب

 م  املؤهل  التخصص  تار�خ ا�حصول ع�� املؤهل  اسم ا�جهة املناحة 

 1 جامعة جنوب شرق نوفا  2007 إدارة نظم معلومات  ماجستیر

إدارة نظم معلومات/اقتصاد   بكالوریوس 
 تجاري 

 2 جامعة أوھایو 2005

 املر�ح  للعضو  العملية ا�خ��ات )ج

 الف��ة مجاالت ا�خ��ة

 شركة كریدیت سویس العربیة السعودیة (الرئیس التنفیذي)  وحتى تاریخھ   03/2020منذ 
 المصرفیة االستثماریة)   – السعودي الفرنسي كابیتال (مدیر  م 03/2020م وحتى  03/2018منذ 

 ھیئة السوق المالیة (مدیر إدارة الطرح واالندماج واالستحواذ)  م 2018/ 01م وحتى  06/2016منذ 

 األسواق الناشئة والنامیة) المنظمة الدولیة لھیئات األوراق المالیة (مستشار لجنة  2015/ 12م وحتى  01/2015منذ 

 ) 1ھیئة السوق المالیة (مدیر وحدة الطرح العام  م 2016/ 06م وحتى  11/2012منذ 
 ھیئة السوق المالیة (مدیر وحدة الطرح الخاص)  م 2012/ 11م وحتى  04/2012منذ 

 ھیئة السوق المالیة (اخصائي تسجیل وإدراج)  م 2012/ 04م وحتى  06/2008منذ 

 مؤسسة النقد العربي السعودي (اخصائي تفتیش بنكي) م 08/2006  م حتى11/2005منذ 

  أخرى  شركة أي أو  )مدرجة غ��  أو مدرجة( أخرى  مساهمة شر�ات إدارات مجالس  �� ا�حالية العضو�ة )د
ً
 م��ا  املنبثقة ال�جان أو القانو�ي ش�لها �ان أيا

 الش�ل 

 للشركة  القانو�ي

 عضو�ة

 ال�جان

 العضو�ة طبيعة

 بصفتھ(

 عن  ممثل ال�خصية،

 )اعتبار�ة �خصية

 العضو�ة صفة

 غ��  تنفيذي،(

 )مستقل تنفيذي،

 م  الشركة اسم الرئيس  النشاط

شركة مساهمة 

 مقفلة 
 ال يوجد

ممثل عن شركة 

مجموعة عبداللطيف  

 العي�ىى القابضة

 1 شركة عقارات ا�خليج  تطو�ر عقاري  غ�� تنفيذي

      2 

      3 

      4 
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